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PONDELOK 12.9.2022

F 7.00 hod.

K 17.00 hod.

UTOROK 13.9.2022

F 7.00 hod. 

F 15.00 hod. 

K 17.00 hod. Za † Alojza a Katarínu a syna Mariána

STREDA 14.9.2022

K 7.00 hod.

F 17.00 hod.

ŠTVRTOK 15.9.2022

F 7.00 hod.

K 8.00 hod.

F 9.00 hod.

K 11.00 hod.

PIATOK 16.9.2022

F 7.00 hod.

F 17.00 hod. Za † Ľudevíta a Katarínu

SOBOTA 17.9.2022

F 7.00 hod.

NEDEĽA 18.9.2022

F 7.00 hod.

F  9.00 hod.

 K 11.00 hod. 

       FARSKÉ OZNAMY

Poznámka: F - farár; K - kaplán; zmena celebranta vyhradená

Poďakovanie za dar života

sv. omša v Chyzerovciach

Za † manžela Jozefa, brata Štefana a rodičov z oboch strán

Za † Jaroslava Kapolku

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZLATÉ MORAVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

24. nedeľa v Cezročnom období
11.9.2022

Najsvätejšieho mena Mária

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

Za Božiu pomoc a ochranu pre Máriu a Mareka v ich spoločnom živote

sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Za † Petra a Helenu Orbánových

Mariánske večeradlo

V stredu (14.9.) po večernej sv. omši bude moderovaná adorácia. Svoje úmysly na

modlitbu si môžete zapísať online na webovej stránke farnosti. 

Za † otca Andreja

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť

Povýšenie svätého kríža, sviatok

Za † manžela a syna Jozefa Janáka

Poďakovanie za všetky Božie milosti

Za † Michala a Máriu

25. nedeľa v Cezročnom období

Za farníkov

Za † Michala a Helenu Legenyových a rodičov z oboch strán

Za † manžela Mariána

Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu

sv. Kornela, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka

Mariánske kňazské hnutie Vás pozýva na dekanátne mariánske večeradlo, ktoré sa

uskutoční vo farskom kostole v utorok (13.9.)o 14.00 hod. a o 15.00 hod. bude sv. omša. 

V piatok (16.9.) o 19.30 hod. bude v kostole bratov tešiteľov sv. omša pre mládež, ktorú
bude celebrovať dp. Luboš Mihálka. 

Pre členov SSV prišli podielové knihy, ktoré si môžete vyzdvihnúť v bočnej sakristii

farského kostola po každej rannej alebo večernej svätej omši do budúcej nedele vrátane.

Zároveň je potrebné zaplatiť členské na budúci rok vo výške 8 eur.

Pozývame vás na púť do Svätej Zeme v termíne 10.3.2023 - 17.3.2023. Cena púte je 750
eur a sprevádzať nás bude ICLic. Mgr. Miroslav Labač. Prihlasovať sa môžete na farskom úrade

osobne alebo telefonicky do 2. októbra 2022, treba uviesť meno a priezvisko, adresu (najlepšie

mailovú) a telefónne číslo. Ostatné informácie nájdete vo výveske alebo na webovej stránke. 

http://www.zlatemoravcefara.sk/

